
Zabrze: Dostawa i montaż dodatkowych kamer do telewizji 
przemysłowej CCTV na terenie Parku 12C zlokalizowanego przy ul. 

Sienkiewicza 43 w Zabrzu.
Numer ogłoszenia: 237172 - 2015; data zamieszczenia: 11.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, 41-800 Zabrze, woj. 

śląskie, tel. 32 630 30 91, faks 32 277 11 25 , strona internetowa www.muzeumgornictwa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż dodatkowych kamer do 

telewizji przemysłowej CCTV na terenie Parku 12C zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 43 w Zabrzu..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ze względu na duży obszar jaki 

zajmuje Park 12 C , wyniknęła konieczność zakupu i montażu dodatkowych 7 kamer telewizji 

przemysłowej CCTV. Należy stworzyć infrastrukturę podłączeniową i wpiąć dodatkowe kamery do 

rejestratora znajdującego się w budynku Stacji Wentylatorów. Ponadto w celu poprawnego działania 

należy skonfigurować kamery z istniejącym rejestratorem i dołożyć w rejestratorze dodatkowy dysk o 

pojemności 4TB.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.31.70.00-2, 45.31.20.00-7.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zamówienia udziela się w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy 

Pzp. Zamówienie podstawowe realizowane na podstawie umowy nr 108-2015-REOK z dnia 21 

kwietnia 2015 r., udzielonej w związku z postępowaniem w trybie przetargu nieograniczonego, a 
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zamówienie uzupełniające, stanowiące wartość nie większą niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego, było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia dla zamówienia podstawowego. Ogłoszenie o zamówieniu podstawowym 

opublikowano w Dz. U. U.E. w dn. 19.12.2014 r. nr ogł. 2014-S 245-430988. Zamówienie 

uzupełniające będzie udzielone w okresie 3-ch lat od udzielenia zamówienia podstawowego. 

Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone wykonawcy umowy podstawowej tj. 

Przedsiębiorstwu Remontowo Budowlanemu ERBUD Sp. z o.o., 44-207 Rybnik ul. Podmiejska 71. 

W ramach zamówienia uzupełniającego zostaną wykonane roboty budowlane polegające na: - 

dostawie, montażu na terenie Parku 12C, podłączeniu do rejestratora znajdującego się w Budynku 

Wentylatorów przy ul Sienkiewicza 43 w Zabrzu i konfiguracja 7 kamer zewnętrznych 

stacjonarnych, - zamontowanie w rejestratorze, do którego podłączone będą kamery, dysku 

twardego o pojemności 4TB, - doprowadzenie zasilania do kamer które będą zamontowane na 

istniejących słupach oświetleniowych do których są doprowadzone kanały teletechniczne 

Dotychczas Zamawiający nie udzielił żadnego zamówienia uzupełniającego do umowy przywołanej 

powyżej. Przedstawiony zakres zamówienia polega na powtórzeniu tego samego rodzaju 

zamówień co zamówienie podstawowe i jest zgodny z jego przedmiotem. Wszystkie przywołane 

powyżej roboty budowlane w ramach zamówienia uzupełniającego odnoszą się ściśle do zakresu 

rzeczowego zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwu Remontowo Budowlanemu ERBUD Sp. z o.o., ul. Podmiejska 71, 44-207 Rybnik, 

kraj/woj. śląskie.
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